
 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
РІШЕННЯ 

27.10.2016                                                                № 164 
 
Про  внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Татарбунарської  
міської ради від 29.09.2916 № 143 «Про внесення змін та доповнень до Правил 
розміщення зовнішньої реклами у м. Татарбунари, затверджених рішенням виконавчого 
комітету від 20.09.2007 р. № 237» 
 
           Керуючись пунктом 13 статті 30, частиною шостою статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»,  пунктом 1 статті 16 Закону України «Про рекламу», з 
метою приведення до вимог чинного законодавства, виконавчий комітет Татарбунарської 
міської ради 
 
В И Р І Ш И В :   
 

1. Внести  такі зміни та доповнення до рішення виконавчого комітету 
Татарбунарської  міської ради від 29.09.2916 № 143 «Про внесення змін та доповнень до 
Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Татарбунари, затверджених рішенням 
виконавчого комітету від 20.09.2007 р. № 237»: 

 
1.1. назву рішення викласти в наступній редакції: «Про Правила розміщення 

зовнішньої реклами у м. Татарбунари»; 
 
            1.2. пункт 1 викласти в наступній редакції: «Рекомендувати сесії  Татарбунарської 
міської ради  внести до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Татарбунари, 
затверджених рішенням сесії Татарбунарської міської ради від 20.09.2007 р. № 237 такі 
зміни та доповнення: 
 

1.1. пункт 10 абзацу 2 викласти в наступній редакції: «Робочий орган протягом 
двох робочих днів з дня реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, 
зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого у встановленому 
порядку дозволу за встановленою Типовими правилами формою». 
 

1.2. пункт 10 абзац 4 викласти в наступній редакції: «У разі прийняття рішення про 
відмову у видачі дозволу робочий орган надсилає заявникові вмотивовану відповідь із 
зазначенням підстав, передбачених законом. Строки видачі дозволу або надання 
письмового повідомлення про відмову у його видачі становить 10 робочих днів». 
 

1.3. пункт 16 абзацу 2 викласти в наступній редакції: «Робочий орган погоджує 
дозвіл». 

1.4. пункт 22 викласти в наступній редакції: «видача (відмова у видачі, 
переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на розміщення зовнішньої 
реклами здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері 



господарської діяльності». Згідно з частиною 5 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну 
систему у сфері господарської діяльності» підставами для відмови у видачі документа 
дозвільного характеру є:                   

 
                подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів,необхідних для 
одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним 
переліком; 
                 виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних 
відомостей; 

 
                 негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або 
інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного 
характеру. 
               Законом можуть встановлюватися інші підстави для відмови у видачі документа 
дозвільного характеру. Відмова у видачі документа дозвільного характеру за підставами, 
не передбаченими законами, не допускається. 
            У разі усунення суб’єктом господарювання причин, що стали підставою для 
відмови у видачі документа дозвільного характеру, повторний розгляд документів 
здійснюється дозвільним органом у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня 
отримання відповідної заяви суб’єкта господарювання, документів, необхідних для видачі 
документа дозвільного характеру, і документів, які засвідчують усунення причин, що 
стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру, якщо інше не 
встановлено законом. 
             При повторному розгляді документів не допускається відмова видачі документа 
дозвільного характеру з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомлені 
заявнику ( за винятком не усунення чи усунення не в повному обсязі заявником причин, 
що стали підставою для попередньої відмови).   
 

1.5. пункт 27 викласти в наступній редакції: «Підстави та порядок переоформлення 
документа дозвільного характеру визначено частиною 8 ст. 4-1 Закону України «Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності». 
 

1.6. пункт 30 виключити. 
 
1.7. пункт 29 викласти в наступній редакції: «Строк дії дозволу продовжується 

тільки на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця 
розповсюджувачу зовнішньої реклами у разі зміни містобудівної ситуації, проведення 
реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу. 

 
1.8. пункт 31 виключити. 
 
1.9. підпункти 34.5 та 34.6 виключити, вважати підпункти 34.7 ,34.8, 34.9, 34.10, 

34.11, 34.12, 34.13, 34.13, 34.14, 34.15 підпунктом 34.5, 34.6 ,34.7, 34.8, 34.9, 34.10, 34.11, 
34.12, 34.13, 34.13». 
 
            2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 
 
 
Міський голова                                                                                                 А.П. Глущенко  
 


